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Број: 5.2.-18184 

Дана: 03.08.2020. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са поступком јавне набавке мале вредности добара – набавка мобилне 

дизалице, ЈН број 64/20, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу 

јавних набавки дана 30.07.2020. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, у име и за рачун заинтересованог 

лица привредно друштво ... захтева додатне информације и појашњења и указује 

наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији у 

поступку јавне набавке:  ЈН 64/20-мобилне дизалице,  према следећем: 

 

Наручилац је у конкурсној документацији у делу додатни услови између осталог 

прописао Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном 

поступку јавне набавке и то:  

 

1. Да располаже неопходним пословним капацитетом:  

❖ да понуђач поседује важеће стандарде издате за заступање и дистрибуцију 

професионалног алата и опреме: ИСО 9001 и ИСО 14001  

 

Доказ:  

- фотокопије важећих сертификата наведених стандарда  

 

Имајући у виду предмет јавне набавке – мобилне дизалице, захтевани додатни услови 

ИСО 14001 није  у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

 

Захтев наручиоца у погледу стандарда ИСО 14001 је сувишан и без правног основа. 

Наведени стандард дефинише захтеве за управљање заштитом животне средине и  

управљачки је алат који омогућава организацију било које величине да идентификује и 

контролише утицај својих активности, производа и услуга на животну средину, 

побољшава однос према животној средини, имплементира системски приступ којим ће 

постизати циљеве који се односе на заштиту животне средине.  

 

С обзиром да је наручилац у предметном поступку јавне набавке прописао образац у 

складу са чланом 75. Ставом 2. ЗЈН којим понуђач под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу изјављује да је поштовао  обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на терет 

понуђачима наручилац ставља  и сертификацију, која није у вези са предметом јавне 

набавке нити је од значаја за реализацију јавне набавке.  Сви понуђачи као привредни 

субјекти дужни су у свом пословању да поштују одредбе Закона о безбедности и здрављу 

на раду и Закон о заштити животне средине, без обзира да ли поседују захтевани 

сертификат или не, па захтевани сертификат који  обавезујући  не могу утицати на 
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реализацију јавне набавке нити су параметар који ће утицати на квалитет испоручених 

добара.  

 

Чланом 17. Закона о стандардизацији прописано је да је примена српских стандарда 

добровољна. Чланом 15. Закона о акредитацији прописано је да сертификат издаје на 

одређено време у складу са правилима акредитације. Како се сертификат издаје на 

одређено време понуђач који има сертификате у тренутку подношења понуда, исти не 

мора да поседује и у тренутку реализације уговора што доказује да сертификати нису 

показатељ компетентности понуђача да реализује јавну набавку.  Чланом 44. Закона о 

заштити животне средине прописано је „Правна лица, предузетници и организације могу 

сертификовати свој систем управљања заштитом животне средине у складу са 

стандардом СРПС ИСО 14001”.  Имајући у виду одредбе Закона о заштити животне 

средине може се утврдити да привредни субјекти нису у обавези да сертификују систем 

управљања заштитом животне средине у складу са стандардом СРПС ИСО 14001.  

 

Чланом 10. ЗЈН прописано је „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући 

што је могуће већу конкуренцију. 

 

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било 

којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 

преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 

спецификација и критеријума“. 

 

Чланом 12. ЗЈН прописано је „Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне 

набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима. Наручилац не може да одређује 

услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну 

дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из 

класификације делатности коју обавља понуђач“. 

 

Чланом 76. Ставом 2. ЗЈН прописано је да наручилац додатне услове увек одређује 

имајући у виду предмет јавне набавке, док је чланом 76. Ставом 6. ЗЈН прописано  

«Наручилац одређује услове за учешће у поступку јавне набавке тако да ти услови не 

дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предетом јавне набавке». 

 

Из законских одредби произилази да се оправданост сваког конкретног услова, 

условљава његовом везом са предметом конкретне набавке, који условљава и потребу за 

њим. Имајући у виду предмет јавне набавке  куповина добара може се утврдити да 

захтевани стандард није у логичкој вези са предметом јавне набавке. Услов ограничава 

конкуренцију јер понуђачи који не поседују захтеване сертификат, ИСО 14001 не могу 

да учествује у предметном поступку јавне набавке, а може сходно својим техничким, 

пословним и кадровским капацитетима да реализује јавну набавку у сладу са моделом 

уговора. Непоседовање сертификата не може утицати на успешну реализацију јавне 

набавке. Такође није гаранција да  понуђач који поседује захтевани сертификат  може да 

реализује предметну јавну набавку. Наручилац је у конкурсној документацији у делу 

додатни услови прописао да понуђач поседује :  ''ISO 9001'' – систем менаџмента 

квалитетом, ''ISO 14001' систем менаџмента заштитом животне средине  што доказује 

копијом сертификата. Имајући у виду одредбе ЗЈН додатни услови одређују се на начин 

да се њихова испуњеност односи на понуђаче, док сви захтеви у погледу предмета јавне 
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набавке одређују се у делу конкурсне документације која се односи на техничку 

спецификацију. Како набавку може да реализује и понуђач који не поседује ИСО 14001, 

а који поштује одредбе заштите животне средине прописани услов ограничава 

конкуренцију и предност даје појединим понуђачима, а исти не допринеси квалитету 

испоручених добара.  

 

Молимо наручиоца да додатни услов поседовање ИСО 14001 избрише из конкурсне 

документације у циљу обезбеђења конкуренције и начела једнакости понуђача.  

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

 

Наручилац је у конкурсној документацији прописао „да понуђач поседује важеће 

стандарде издате за заступање и дистрибуцију професионалног алата и опреме“ 

 

Чланом 76. Ставом 2. ЗЈН прописано је да наручилац додатне услове увек одређује 

имајући у виду предмет јавне набавке, док је чланом 76. Ставом 6. ЗЈН прописано  

«Наручилац одређује услове за учешће у поступку јавне набавке тако да ти услови не 

дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предетом јавне набавке». Стандарди 

издати за заступање и дистирбуцију професионалног алата и опреме нису у логичкој вези 

са предметом јавне набавке јер предмет јавне набавке није услуга заступања већ набавка 

добара – мобилне дизалице. Понуђач треба  поседује важећи стандард ИСО 9001  чији су  

предмет и подручије сертификације у логичкој вези са преметом јавне набавке. Овако 

одређен предмет и подручије сертификације у конкурсној документацији ограничава 

конкуренцију и предност даје понуђачу који има предмет и подручије сертификације 

заступање и дистрибуцију професионалног алата и опреме док понуђачи који имају 

издате стандарде за алате и опрему не могу да учествују у предметном поступку јавне 

набавке. 

 

Молимо наручиоца да измени додатни услов пословног капацитета тако да гласи да 

понуђач поседује важећи стандард ИСО 9001 чији су предмет и подручије сертификације 

у логичкој вези са предметом јавне набавке.  

 

Напомињемо да овим захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне 

документације указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији. Ако наручилац не измени конкурсну документацију сходно овом 

захтеву, бићемо принуђени да своја права остваримо у поступку заштите права и 

оспоравамо законитост конкурсне документације.  

 

Молимо наручиоца да сходно члану 20. ЗЈН  потврди пријем овог Захтева, на исти начин 

на који је извршена достава овог поднеска и да одговор на затев сходно члану 63. ЗЈН у 

законом предвиђеном року објави на Порталу јавних набавки. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

  

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
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С обзиром да је Наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, Наручилац је, сходно одредбама члана 63. Став 5  

Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), продужио рок 

за подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 10.08.2020. године до 10,00 

часова. Измењена конкурсна документација заједно са Измењеним позивом и 

Обавештењем о продужење рока за подношење понуда се налази на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

Понуду поднети искључиво на обрасцима из измењене Конкурсне документације 

Наручиоца. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 64/20                                                                                          


